Stadgar för
Montessoriförskolan i Lund
Ekonomisk förening

§1

Firma
Föreningens namn är Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund
Ekonomisk förening.

§2

Säte
Föreningens säte är i Lund.

§3

Ändamål
Föreningen har till ändamål att driva föräldrakooperativ förskola
enligt Montessoripedagogiken utifrån skollagen och LPFÖ98
reviderad 2010 för medlemmars barn.
Föreningen skall verka för ökad spridning och förståelse av
Montessoripedagogiken samt vara politiskt och religiöst obunden.
Föreningen skall vara medlem i Svenska Montessoriförbundet och
förskoleundervisningen skall ledas av utbildade Montessorilärare.

§4

Medlemskap
Till medlem antas vårdnadshavare som har barn inskrivet i förskolan
och som önskar följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligandet av föreningens ändamål.
Beslut om medlemskap och inskrivning av barn enligt följande regler:
• Platserna på Rosa Tornets Montessoriförskola fördelas efter
könummer med hänsynstagande till ålder, kön och
gruppsammansättning.
• Förtur ges till barn vars syskon är inskrivet på Rosa Tornet vid
anmälan
• För att barn som är mantalsskrivna utanför Lunds kommun
skall bli antagna krävs att deras egen kommun betalar
motsvarande verksamhetsbidrag till Rosa Tornet. Det åligger
föräldrarna till barnet att säkerställa detta.
Styrelsen kan frångå dessa regler om särskilda skäl föreligger.
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§5

Insats
Medlem skall deltaga med ett insatsbelopp om etthundra kronor som
erlägges vid erhållande av medlemskap. Avgiften kan efterskänkas
till Rosa Tornet då ni träder ur föreningen. Medlem får endast
deltaga med ett insatsbelopp.

§6

Årsavgift
Styrelsen fastställer en frivillig årsavgift.
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§7

Medlems åliggande
För utnyttjande av föreningens tjänster skall medlemmarna betala
avgift. Avgiften följer kommunens maxtaxa. Avgiften betalas
månadsvis i förskott från och med inskolningsperiodens början.
Föräldrar till inskrivna barn ingår i kommittéer med särskillda
uppgifter.

§8

Avgång
Medlemskap sägas upp i samband med att barnets plats sägs upp.
Uppsägningstiden är tre månader. Styrelsen har rätt att medge
tidigare avgång om särskilda skäl föreligger.

§9

Uteslutning
Medlem som bryter mot stagarna eller som uppenbarligen skadar
föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan
uteslutas ur föreningen av styrelsen.

§10

Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av
lägst tre och högst fem ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie
förenings stämma väljer ordförande och övriga ledamöter för en
mandattid på 2 år. Jämna årtal väljs ordförande, en ledamot, en
suppleant samt eventuella övriga vakanser som uppstått under året.
Udda årtal väljs resterande ledamöter och suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och
eventuell övrig funktionär. Styrelsen är beslutsmässig om fler än
hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst.
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§11

Valberedning.
Ordinarie föreningsstämma väljer två ledamöter för tiden fram till
och med nästa ordinarie föreningsstämma.

§12

Revisorer
Ordinarie föreningsstämma väljer en revisor samt en
revisorsuppleant för tiden fram till och med nästa ordinarie
föreningsstämma.

§13

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§14

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av den eller de i styrelsen därtill utser.

§15

Årsredovisning
Styrelsen skall sex veckor före ordinarie föreningsstämma avge
redovisningshandlingar till föreningens revisor. Revisor skall senast
fyra veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna sin berättelse
till styrelsen.

§16

Kallelse
Kallelse skall ske skriftligen tidigast fyra veckor och senast två
veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före
extra stämma. Övriga meddelanden anslås på föreningens
anslagstavla.

§17

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall avhållas under mars månad efter
räkenskapsårets utgång. Ärende som medlem önskar hänskjuta till
ordinarie föreningsstämma skall skriftligen vara styrelsen tillhanda
senast fyra veckor före stämmans hållande.
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Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
§18

Val av stämordförande
Fråga om stämmans stadgenliga utlysande
Val av sekreterare och justeringspersoner
Fastställande av dagordning
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
samt fastställande av röstlängd.
Framläggande av föreningens verksamhetsberättelse,
årsredovisning, revisionsberättelse samt revisorernas
yttrande
Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning
samt beslut i anledning av årets resultat.
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och
suppleanter.
Val av valberedning
Val av revisor och revisorsuppleant
Val av ombud jämte suppleant att utöva föreningens
rösträtt vid Svenska Montessoriförbundets årsstämma
Motioner och av styrelsen till stämman hänskjutna
ärenden
Övriga ärenden

Rösträtt
På föreningsstämman har varje medlem en röst. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal har stämordföranden utslagsröst.
Medlem äger rätt att rösta genom ombud. Ombudet skall vara
medlem och får endast företräda en annan medlem om stämman inte
beslutar annat.
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§19

Stadgeändringar
För ändring av föreningens stadgar skall beslut därom fattas av två
på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie
föreningsstämma. På den senare skall minst två tredjedelar av de
representerade rösterna biträtt beslutet.
Mellan dessa båda stämmor skall det vara minst 14 dagar.
Beslut om ändring kan också fattas på en stämma om samtliga
röstberättigade är närvarande och beslutet är enhälligt.

§20

Upplösning
För upplösning av föreningen skall beslut därom fattas av två på
vardera följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie
föreningsstämma. På båda stämmorna skall minst två tredjedelar av
de representerade rösterna biträtt beslutet.
Beslut om upplösning kan också fattas på en stämma om samtliga
röstberättigade är närvarande och beslutet är enhälligt.
Vid föreningens upplösning skall, sedan alla skulder och förpliktelser
infriats, eventuellt förekommande tillgångar doneras enligt beslut av
stämman till välgörande ändamål som främjar barn.

§ 21

Överskottsfördelning
Eventuellt överskott enligt fastställd balansräkning skall, sedan
avsättning till reservfond skett, föras i ny räkning såvida
föreningsstämmans inte beslutar annat.

§22

Övrigt
I övrigt gäller vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar.
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